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                    Ruimtelijke Ordening en locatie-ontwikkeling 
Vestigingen: 

Heteren / Barneveld 

Ons kantoor 

Het buitengebied verandert, o.a. energietransitie, woningbouw en de veranderde regelgeving in de landbouw zorgen voor 

verschuiving in gebruik. Als kantoor adviseren wij particulieren en (agrarische)ondernemers hierbij. Met een hecht team van 

rentmeesters, adviseurs ruimtelijke ontwikkeling en landschapsarchitecten ondersteunen wij onze opdrachtgevers zodat zij een 

duurzaam en rendabel genot van hun vastgoed kunnen behouden of behalen. 

 

Je belangrijkste werkzaamheden:  

 Het opstellen en begeleiden van verzoeken, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, inspraakreacties, 

zienswijzen, bedenkingen en beroep bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State; 

 Je neemt de opdrachtgever mee om een plan van aanpak te realiseren. Je overlegt dan ook veel met betrokken instanties; 

 In het verlengde daarvan ben je bezig met het bedenken van strategieën, onderbouwingen voor gemeentes / provincies 

en andere overheidsorganen. 

 Het begeleiden van transitieprocessen in het landelijk gebied, zoals (plan)procedures bij functieverandering, het verder 

ontwikkelen van (agrarische) bedrijven en gebiedsontwikkeling; 

 Aerius berekeningen maken en stikstof rapportages opstellen.; 

 

Functie-eisen: 

 Je beschikt over HBO-WO werk- en denkniveau met bij voorkeur een agrarisch georiënteerde opleiding op het gebied van 

ruimtelijke ordening of planologie; 

 Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring; 

 Je bent breed inzetbaar en een kartrekker die belanghebbenden mee kan nemen; 

 Je hebt affiniteit met de agrarische sector en het buitengebied; 

 Je krijgt een kick van het vinden van oplossingen;  

 Je bent een echte doorzetter en geniet ervan bestuurders en belanghebbenden te winnen voor jouw plannen; 

 Je weet je goed uit te drukken, zowel in woord als geschrift; 

 Je beschikt over een stevige dosis empathisch vermogen en sensitiviteit;  

 Je hebt geen ‘negen tot vijf’ mentaliteit. 

 
Contact informatie 

Voor algemene vragen en vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met ons secretariaat,  

te bereiken op telefoonnummer 085-485 26 00. 

Voor vragen m.b.t. de functie-inhoud kun je contact opnemen met de heer Ing. P. (Pieter) Noordanus  

telefoonnummer: 085-485 26 00.Je motivatie met uitgebreid CV ontvangen wij graag vóór 20 december 2019 op 

info@noordanuspartners.nl 
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